Olá,
Seja muito bem-vindo a Portugal, à Universidade do Algarve (UAlg) e em especial à Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT)! Esperamos que tenha uma experiência muito
enriquecedora para a sua vida pessoal e académica. Estou cá para ajudá-lo nessa aventura!
No dia 16 setembro começam as aulas. Aconselhamos que comece a frequentar desde o
primeiro dia. Tem duas semanas para assistir a TODAS as aulas que PRETENDER. Esteja ou não
inscrito às mesmas. Estas duas semanas servirão para falar com os professores das disciplinas,
saber qual o seu regime de presenças na turma, o seu horário e qual o seu regime de avaliação.
Este período servirá para refletir e analisar se as disciplinas que escolheu são, efetivamente, as
que pretende frequentar.
Caso deseje fazer alguma alteração ao seu plano de estudos aprovado, deverá fazê-lo entre 23
e 27 de setembro. O atendimento para informações e alterações ao plano de estudos (Learning
Agreement) será realizado no Gabinete 64, com a coordenadora Prof. Paula Serdeira Azevedo,
de acordo com o horário:
2ª feira
23 set
9:30 – 12:30

3ª feira
24 set



14:30 – 17:00

4ª feira
25 set

5ª feira
26 set




6ª feira
27 set




Para sermos úteis no seu atendimento, deverá trazer consigo os seguintes documentos: cópia
do Learning Agreement (LA) aprovado, preenchida secção “Durante a Mobilidade” com as
alterações que pretende. Pode obter o formulário no email enviado pelo Gabinete de Relações
Internacionais e Mobilidade (GRIM) ou aqui:
https://www.ualg.pt/pt/content/incoming

Por favor, confirme previamente os horários das disciplinas na intranet ou no portal académico
(https://academico.ualg.pt/) e as disciplinas que pode frequentar, para que no dia do seu
atendimento já tenha a sua decisão final sobre as alterações a efetuar ao seu Contrato de
Estudos (LA).
Também pode aceder à intranet da ESGHT (https://intraesght.ualg.pt/defextra.asp) com a
password que lhe foi entregue no GRIM aquando da sua inscrição na UALg. Neste sítio poderá
encontrar todos os documentos e informações sobre a ESGHT e as suas unidades curriculares,
tais como os programas das disciplinas e respetivo horário.

Com os melhores cumprimentos,
Paula Serdeira Azevedo
Coordenadora da Unidade de Apoio à Mobilidade – Incoming
Campus da Penha - Gabinete 64
Tel: +351 289 800 100 (ext: 6316)

